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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E nr._______ 

 

din____ ____________2018 

 

 

 

 

privind modificarea unor hotărîri de Guvern 

------------------------------------------------------------------- 

 

 
În conformitate cu articolul XLII alineatul (1) din Legea nr. 160 din 7 iulie 2016 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 647), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

     
I. În punctul 5 din Regulile specifice de igienă a produselor alimentare de 

origine animală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435 din 28 mai 

2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2010, nr.85-86, art. 499), 

cu modificările ulterioare, cuvintele „ștampilă aplicată” se substituie cu 

cuvintele “semn distinctive aplicat”. 

 

II. Hotărârea de Guvern nr. 960 din 7 noiembrie 2017 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la 

trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal 

în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat 

moldo-ucrainene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 390-

395, art. 1068) cu modificările ulterioare, se modifică, după cum urmează: 

 

1. La punctul 3 cuvintele  „ și ștampila în original”  și „(în cazul persoanei fizice 

ştampila nu este obligatorie)” se exclud; 

2. La punctul 5 subpunctele 1), 3), 4) și 5) cuvintele  „cu ştampila în original”, 

„ştampilei exportatorului” și „ştampila şi” se exclud. 

3. La punctul 20 subpunctul 2) cuvintele „și/sau ștampila” se exclud. 

4. În punctul 21 subpunctul 2) litera h) cuvintele „şi/sau ştampila” se exclud. 

5. La punctul 25 subpunctul 1) litera a) și b) cuvintele „şi a ştampilei” se exclud. 

6. La punctul 32 subpunctul 1) litera a)  și b) cuvintele  „şi a ştampilei” se exclud. 

7. La punctul 36 subpunctul 3) litera  a) și b) cuvintele „şi a ştampilei” se exclud.   

 



 

III. Hotărârea de Guvern nr. 257 din 28 mai 2017 pentru aprobarea 

Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de 

transporturi rutiere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 

149-154, art. 363) cu modificările ulterioare, se modifică, după cum 

urmează: 

1. În titlul IV capitolul II secțiunea 1 la punctul 63 subpunctul (3) cuvintele 

„prin ștampila și” se exclud. 

2. La punctul 89 cuvintele „ ,cu aplicarea ștampilei deținătorului autorizaţiei  

CEMT” se exclud; 

3. La punctul 113 subpunctul 5)  cuvintele  „ștampila şi” se exclud; 

4. La punctul 130 textul „va aplica ștampila pe coperta Carnetului, precum și 

în rubrica 7 a fiecărei foi de parcurs și” se exclude. 

 

IV. La punctul 11 litera b) al Hotărârii Guvernlui nr. 543 din 8 iulie 2014 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei 

zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA  la livrările stabilite de art.104 

lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 580) cu modificările 

ulterioare, se modifică, după cum urmează: cuvîntul „ștampilă” se 

substituie cu cuvîntul “semnătura”. 

 

 

Prim-ministru                                                            Pavel FILIP 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei  

           Ministerul Finanțelor 

           Ministerul Economiei și Infrastructurii 


